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Com carinho,

Renata Pocztaruk

Os guias são baseados em experiências reais 
com objetivo de orientar você.
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 Na teoria: realiza-se a medição, verificam-
se os pontos existentes, analisam-se as condições e 
acabamentos, faz-se um layout, escolhem-se os materiais. 
Aprovado, é só detalhar e fazer a obra, certo? Não... Não 
tão certo! Não é tão simples assim! 

      Sempre, antes de qualquer decisão ou escolha, o 
primeiro passo é fazer um levantamento, conhecer o local, 
suas condições, suas peculiaridades. Um levantamento 
é necessário para poder conferir, no local, tudo aquilo 
que os desenhos representam, mas é bom lembrar que 
irregularidades, nós só as detectamos, visitando o espaço 
e conhecendo o local.  

      Levantamento ou medição: análise do espaço sem 
verificação de estrutura ou sistema não aparente. 

 Após essa etapa, precisamos conhecer o 
cliente, usuário do espaço, entender seus gostos, suas 
necessidades, seu orçamento e assim adaptar essas 
informações ao ambiente que está sendo projetado ou 
decorado, para depois poder iniciar um estudo, conceito, 
layout, buscar referências. É um processo que não funciona 
se não for planejado ou se não tiver acompanhamento. 
 
 Criamos uma “equação de ouro” para você, e, ao 
aplicá-la, você terá sempre sucesso no seu projeto.

EQUAÇÃO DE OURO ARQEXPRESS
(Estética + Funcionalidade) x Orçamento
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 O desafio de qualquer profissional é aplicar sempre 
a equação, levando em consideração os três pontos - 
estética, funcionalidade e orçamento - no desenvolvimento 
do projeto, analisando sempre as condições do espaço, as 
necessidades e as escolhas do cliente, as normas, as ideias, 
as experiências e o repertório.  

 Profissionais de interiores lidam diariamente 
com os sonhos. As pessoas buscam, nos profissionais, 
as respostas para os seus problemas, e o real papel de 
qualquer profissional é imprimir aos ambientes a identidade 
dos usuários alinhadas às necessidades quanto à estética, 
à funcionalidade e ao orçamento. Para que os sonhos não 
se tornem pesadelos, é necessário fazer o planejamento 
dos ambientes.  Um projeto é um planejamento.
 
 O uso de cada espaço, as escolhas dos 
acabamentos, o lugar onde cada objeto será colocado, a 
circulação, a forma como uma pessoa se movimenta no 
ambiente, o fácil acesso às suas necessidades precisam 
ser previstos no planejamento de qualquer ambiente. O 
objetivo dos nossos materiais é poder orientar você a 
entender mais sobre o assunto e realizar, da forma mais 
confortável possível, os ambientes para os seus usuários!

 Todos os espaços têm particularidades e detalhes 
que precisam ser cuidados e pensados na hora do 
desenvolvimento, mas o objetivo final é sempre o mesmo, 
criar espaços que atendam as necessidades de cada 
cliente, tornando o ambiente agradável e confortável 
levando assim  o BEM-ESTAR PARA O LAR sempre.
      

”Uma casa não é um lar” 
“O bem-estar começa no seu lar”
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PLANTA BAIXA

LEVANTAMENTO

ANÁLISE VIABILIDADE

MEDIDAS
FACILITA

PÉ DIREITO

PORTAS/JANELAS

ELÉTRICA/GÁS/HIDRO

ESTRUTURA

SIM NÃO

LAYOUT

MATERIALIDADE DETALHAMENTO

FUNCIONAL

TÉCNICA

ECONÔMICA

DIMENSIONAMENTO

PROPORÇÃO

FLUXOGRAMA DE PROJETO

Start!

-
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

 O levantamento, para mim, é uma das etapas mais importantes 

projetar depois. 
      
 O primeiro passo antes de qualquer concepção de ideia ou projeto 
é fazer o que chamamos de medição ou levantamento. Nesta etapa 

in loco todas as medidas de perímetro, paredes e suas 
espessuras, esquadrias, níveis, alturas, detalhes, estruturas aparentes, a 

conseguiremos analisar apenas o que está aparente; estruturas e sistemas 

 
 Na medição, podemos constatar irregularidades como prumo 
das paredes, diferença de níveis, diferença de medidas, e mais uma série 
de informações que a planta baixa aceita, mas que, em um papel, não 
podemos perceber. 

Para o levantamento de um ambiente você vai precisar dos 
seguintes materiais: 
1. prancheta ou caderno, lápis, borracha e canetas coloridas  
(linhas de cores diferentes podem facilitar, posteriormente, a 
leitura das anotações);
2.  
3. 

 Anote detalhes, posição dos pontos elétricos e hidráulicos, 

sempre auxiliar em qualquer dúvida. Por isso, não deixe de fazê-lo. 
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CHECKLIST: MEDIÇÃO

       Espessura das paredes  Eixos dos equipamentos

       Distância entre os vãos (portas e janelas)

       Alvenaria

       Bloco

       Gesso

       Outros

Dependendo do sistema construtivo, precisamos tomar alguns 
cuidados! Paredes em gesso são ótimas para passar tubulação, 
mas não é possível, muitas vezes, fazer nicho de shampoo.

       Porta: largura x altura

       Janelas: largura x altura/peitoril 

 Planta baixa:   Sim    Não

 Cliente não tem a planta baixa? 

medição!
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 Qual o tipo de acabamento? O tipo de acabamento altera o projeto 
de iluminação!  Preste atenção!

        Gesso Acartonado    Madeira

        PVC    Outros 

teto, caso houver.

        Pé-Direito         

 Marcação estrutural

        Pilares 

        Vigas

        Outros 

        Forçada

        Natural 
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        Pontos Hidráulicos

        Ventilação Forçada (se houver)

        Pontos Elétricos (Tomadas)

        Outros

        Tipos de Piso  Acabamento do Revestimento 

        Tipos de Pedra  Modelo de Cuba

        Modelos Metais  Porta-Toalha

        Porta-Papel  Modelo do Vaso Sanitário

        Modelo do Chuveiro Modelo da Ducha Higiênica

        Outros

 Faça a marcação e a medição do mobiliário existente (quando houver).

        Bancada Inferior

        Bancada Superior

        Espelho

        Outros  
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 Use gestão de cores para facilitar o seu entendimento.

 Medidas gerais, posição dos equipamentos, pontos hidráulicos 
e elétricos, posicionamento das portas e janelas, tudo isso precisa ser 

Use o seu checklist e faça o levantamento completo do ambiente que você 
vai projetar ou decorar. Conhecer o local, entender as suas limitações é o 
ponto-chave inicial de qualquer planejamento!  Antes de fazer o 

bem as características e as limitações do espaço! 
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 Procure representar todos os pontos que interferem diretamente no 
projeto, como pontos hidráulicos e eixos dos equipamentos, posição dos 
pontos elétricos (tomadas, interruptores e pontos de iluminação), como 

de visualizar! Tudo o que você desenhar em planta, procure representar 
em vista para facilitar o entendimento, e não esqueça de fazer o registro 
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 Modelo do box:  Porta de abrir  Porta de correr  

 Altura do box:  Altura padrão  Até o teto

 Ferragem:  Convencional       Especial

 Nicho shampoo: Sim   Não

    Pretende trocar revestimento?

    Piso:   Sim  Não

    Parede:  Sim  Não

         Vaso Sanitário    Misturador

         Chuveiro    Registros

         Ducha Higiênica   Bidê

         Outros

BRIEFING

 Informações básicas sobre o cliente sempre são necessárias. 

 Quantas pessoas utilizarão o banheiro?

 Qual a idade dos usuários? 

 Algum portador de necessidade especial?

    Pretende trocar a bancada existente?  Sim   Não

    Material:

BOX
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         Muita luz  Pouca luz

         Quente  Neutra   Fria

 Armários, o que pretende guardar? 

 Necessita de armário superior e inferior? 

 Acabamento do armário:

         Sintético    Madeira      Pintura 

         Espelho    Espelheira

 Quanto pretende gastar?
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

O processo de projeto inicial acontece no momento em que o espaço 
pode ser percebido, imaginado! 

simples de fazer uma conferência sem ter que visitar o local novamente. 
Fazer duas vezes a mesma coisa é retrabalho!

 Aproveite, escolha quatro ângulos e fotografe sempre o ”antes”, e, 

esse processo, além do ambiente pronto, terá ”conteúdo para postar” nas 
redes depois! 
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Essa foi a amostra grátis do 
Guia de Banheiro. Quer ter o 
guia completo? Aproveite o 

Combo de 8 E-books para ter 
o material completo utilizado 
pelas arquitetas da ArqEx-

press


